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OPGELET – JURIDISCH REGLEMENT VOLLEY BELGIUM 
 
1. Vindplaats 

 
 https://www.volleybelgium.be/category/samenstelling/volley-belgium-bondsparket/ 
 

2. Juridisch elektronisch adres 
 

• De gehele procedure, m.u.v. de opstart van een klacht (vordering) en het instellen van een rechtsmiddel, 
verloopt digitaal via het juridisch elektronisch adres. 
  

• Het juridisch elektronisch adres is het bij de vleugels (Volley Vlaanderen en FVWB) gekende mailadres. 
 

• Opgelet ! 
 

Elke kennisgeving of mededeling aan de woonplaats of aan het juridisch elektronisch adres die gekend is 
bij de vleugels, wordt geacht regelmatig te zijn gedaan zolang een partij de wijziging van haar woonplaats 
of haar juridisch elektronisch adres niet uitdrukkelijk aan de vleugels, al dan niet via tussenkomst van de 
betrokken clubsecretaris, via de voorziene elektronische procedure heeft medegedeeld. 

 
3. Voor wie is het bestemd 
 

• Algemeen: 
 
Voor alle klachten (vorderingen) die voortvloeien uit een reglementering uitgevaardigd door Volley 
Belgium vzw. 
 
Voorbeeld: 
 
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot nationale wedstrijden (bv. 1NAT, LBV, LBM, LAV, 
LAM, Beker van België).  
 
  

• Uitgesloten: 
✓ Klachten met betrekking tot gewestelijke, provinciale en landelijke reglementeringen/wedstrijden. 

→ zie de reglementen van de vleugels (Volley Vlaanderen & FVWB) 
 

✓ Klachten financiële vorderingen die het gevolg zijn van arbeidsovereenkomsten tussen SBS 
speler/speelster/trainers en clubs of clubs onderling. 
 
In geval van financiële vorderingen, met inbegrip van betwistingen die het gevolg zijn van 
arbeidsovereenkomsten, tussen SBS speler/speelster/trainers en clubs of clubs onderling kunnen 
partijen echter steeds beroep doen op een arbitrageprocedure. 
 
De voorwaarden voor het instellen van een arbitrageprocedure : zie art. 18 juridisch reglement. 

http://www.kbvbv.be/category/reglementen/
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4. Volley Belgium Bondsparket 
 
Het Volley Belgium Bondsparket ontvangt op straffe van onontvankelijkheid alle klachten (vorderingen) en 
scheidsrechtersverslagen. Klachten worden bijgevolg nooit meer verstuurd naar het Volley Vlaanderen 
secretariaat of naar het secretariaat FVWB.  
 
Het Volley Belgium Bondsparket is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 859.  
 
Het Volley Belgium Bondsparket stelt het dossier samen en stelt de oproeping op tot verschijning voor de 
juridische raad/kamer.  
 
Het Volley Belgium Bondsparket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de 
juridische raden/kamers. 
 

5. Structuur 
 

Er bestaan volgende juridische raden op nationaal niveau: 
1. de Volley Belgium Raad van eerste aanleg (eerste aanleg); 

• 1 taalkundig neutrale voorzitter; 
• 3 leden van Volley Vlaanderen vzw; 
• 3 leden van Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles vzw. 

2. de Volley Belgium Beroepsraad (tweede aanleg); 
• 1 taalkundig neutrale voorzitter; 
• 4 leden van Volley Vlaanderen vzw; 
• 4 leden van Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles vzw. 

3. de Volley Belgium Verbrekingsraad (cassatie). 
• 1 taalkundig neutrale voorzitter; 
• 3 leden van Volley Vlaanderen vzw; 
• 3 leden van Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles vzw. 

 
Wanneer een vordering tegelijk een nationaal en een Volley Vlaanderen/FVWB-karakter vertoont, is enkel de 
Volley Belgium Raad van eerste aanleg bevoegd. 
 

6. Enkele aandachtspunten 
 

• Alle klachten (vorderingen) en rechtsmiddelen moeten steeds aangetekend verstuurd worden aan het 
Volley Belgium Bondsparket (bv. het mailadres aangetekend@volleyvlaanderen.be kan hiervoor NIET 

worden gebruikt) en in een postkantoor gedeponeerd zijn ten laatste de tiende kalenderdag na het 
voorvallen van de aangeklaagde feiten.  

 
Elke vordering omtrent feiten zoals bedoeld in art. 50 alinea 1 van het reglement (Hoofdstuk 7. 
Spoedprocedure) moet daarentegen ten laatste de vijfde kalenderdag na het voorvallen van de 
aangeklaagde feiten in een postkantoor gedeponeerd zijn. 
 

mailto:aangetekend@volleyvlaanderen.be


 

 

INFOFICHE  
CLUBS 

 

 
 
Kortrijksesteenweg 859 
B-9000 Gent 

www.vbbp-pfvb.be  3 

• Het toegelaten maximum bedrag van de financiële vorderingen is € 5.000,00. 
 

• Na ontvangst van een klacht (vordering) beslist het Volley Belgium Bondsparket: 
1) Nieuw, doch optioneel: tot het schorsen van de bestreden beslissing; 
2) tot het opstarten van een voorafgaandelijk onderzoek; of 
3) tot het seponeren van een ingediende vordering of scheidsrechtersverslag; of 
4) tot het voorstellen van een minnelijke schikking; of 
5) over de datum waarop de juridische raad/kamer zitting zal houden. 

  

• Verplichte mededeling van stukken ! 
 

De partijen moeten hun relevante stukken en eventuele conclusies elektronisch aan elkaar mededelen, 
alvorens er gebruik van te maken. Van elke mededeling van stukken wordt verplicht een elektronische 
kopie overgemaakt aan het Volley Belgium Bondsparket. Alle relevante stukken en eventuele conclusies 
die niet ten laatste drie werkdagen voor de zitting elektronisch zijn overgelegd, worden ambtshalve uit 
de debatten geweerd. 
 

• Wangedrag scheidsrechters 
 
Het Volley Belgium Bondsparket kan een scheidsrechter doorverwijzen naar de scheidsrechterscommissie 
wanneer zij tijdens haar onderzoek heeft vastgesteld dat er door deze scheidsrechter ernstige daden van 
wangedrag werden gepleegd. 
 
Zowel het Volley Belgium Bondsparket als de betrokken clubs kunnen voortaan via een disciplinaire 
vordering verzoeken om het dossier alsnog aan de bevoegde raad/kamer voor te leggen wanneer ze het 
niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechterscommissie. 
 

• De juridische raden kunnen de beëindiging van het lidmaatschap van een toegetreden lid van Volley 
Belgium vzw uitspreken conform art. 8 van de Statuten. 
 

• Alle straffen zijn ook automatisch van toepassing op nationaal niveau & omgekeerd ! 
 

Elke maatregel uitgesproken door een juridische raad/kamer of opgelegd door het Volley-Bondsparket via 
de procedure van minnelijke schikking is steeds automatisch van toepassing op het niveau van zowel 
Volley Belgium vzw, als Volley Vlaanderen vzw, als FVWB, als alle provinciale volleybalverenigingen en alle 
regionale volleybalverenigingen. 
 

Elke maatregel uitgesproken door een juridische raad van Volley Belgium vzw of opgelegd door het Volley 
Belgium Bondsparket via de procedure van minnelijke schikking is eveneens automatisch van toepassing 
op het niveau van zowel Volley Belgium vzw, als Volley Vlaanderen vzw, als FVWB, als alle provinciale 
volleybalverenigingen en alle regionale volleybalverenigingen. 
 

• De kosten zijn ten laste van de verliezende partij en omvatten: 
1. de verplaatsingskosten van de leden van de betrokken raad/kamer, van het Volley Belgium 

Bondsparket en van de opgeroepen getuigen; 
2. de eventuele kosten van daden van onderzoek; 
3. een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten: € 100,00 (eerste aanleg), € 200,00 

(tweede aanleg) & € 300,00 (cassatie). 


